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Akreditasyon

Akreditasyon, genel anlamda topluma 

sunulan mal ve hizmetlerin belirli 

mükemmeliyet standartlarında 

sunulduğunu güvence altına almaya 

yönelik bir sistemdir.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyon

Günümüzde mal ve hizmetlerde kaliteyi 

güvence altına almaya yönelik uygunluk 

değerlendirmeleri:

– Standardizasyon (standardization),

– Belgelendirme (certification) ya da 

– Akreditasyon (accreditation) olarak

adlandırılmaktadır.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyon

Bu kalite güvence uygulamaları sadece 

ticari mal ve hizmetler için değil, onun 

dışında pek çok alanda ve pek çok hizmet

için de giderek yaygınlaşmaktadır.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyon

Globalleşen dünyada giderek kamusal 

alandan çıkarak özel bir mal hüviyetini 

kazanmaya başlayan yüksek öğretim 

hizmetlerinde de akreditasyon 

uygulamaları önem kazanmıştır.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Amaçları

1. Yüksek öğretim kurumlarının hizmet 

sunduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara:

• eğitim-öğretimin kalitesinin belirli 

standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün 

güvencesini vermek, 

• öğrencileri ve paydaşları kalitesiz eğitim 

hizmeti sunan kurumlar konusunda 

bilgilendirmek,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Amaçları

2. Yüksek öğretim kurumlarının karşılıklı 

birbirlerini tanıma (recognition) sürecini 

kolaylaştırmak ve hızlandırmak,

3. Diplomaların ve ünvanların 

karşılaştırılabilirliğine yardımcı olmak,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Amaçları

5. Mezunların meslek yaşamına girişlerinde 

temel standartları belirlemek,

6. En yüksek standartların garanti edilmesi 

gerektiğinde bir "mükemmeliyet etiketi" 

sağlamak ve karşılaştırma yapmayı ve 

üst düzey işbirliğini kolaylaştırmak,

7. Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kurumlar 

arasında akademik değişimini 

kolaylaştırmak,



Akreditasyonun Amaçları

8. Devlet yardımları için yüksek öğretim 

kurumlarının akreditasyon sürecinden 

geçmiş olmaları koşulunun aranması 

halinde, bu sürecin iyileşmesine araç 

olmak,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Amaçları

9. Sınır ötesi yüksek öğretimin giderek 

yaygınlaştığı bir çağda farklı ülkelerde 

sürdürülen yüksek öğretim kurumları ve 

programları hakkında hizmete talepte 

bulunanları bilgilendirmek.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Temel Yararları

1. Kurum performansı ve öğrenci 

başarısının kanıtlarını geliştirmek, 

böylelikle yüksek öğretimde kaliteyi 

garanti altına almak,

2. Kamunun, özellikle de öğrencilerin, 

yüksek öğretimin kalitesine ilişkin etkin bir 

değerlendirme yapabilmeleri için daha 

fazla saydamlık sağlamak,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Temel Yararları

3. Performans ve öğrenci başarısı 

konusunda kurumlar arası karşılaştırmayı 

kolaylaştıracak gönüllü bir tutum 

sergilemek,

4. Yüksek öğretim beklentilerini daha fazla 

artırmak ve kurumsal kalitenin eşik 

standardını yükseltmek.
Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Akreditasyonun sağladığı tanınma 

(recognition) imkanıyla, öğrenciler ve tüm 

paydaşlar eğitim kurumlarının 

mükemmeliyet standartlarını sağlayıp 

sağlamadığı konusunda bilgi sahibi olurlar,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Akreditasyon, özel sektöre kaliteli 

insangücü istihdamı yönünden kolaylıklar 

ve güven sağlar,

İşverenler, iş başvurusunda bulunan 

kişinin mezun olduğu okulun akademik 

kalite düzeyini kolaylıkla araştırabilirler ve 

bu onlar için bir güven duygusu oluşturur,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Kaliteyi güvence altına alır,

Yüksek öğretim kurumları arasında 

öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim 

programlarının uygulanmasını kolaylaştırır,

Veli ve öğretmenlerin okula yönelik 

güvenlerini arttırır,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Yüksek öğretim kurumlarında çalışanlara 

sorunları ortaya koyma ve çözüm üretme 

olanağını verir ve çalışanların süreçlere 

katılımını tevik eder,

Yüksek öğretim kurumlarında kurum içi 

iletişimi geliştirir,



Akreditasyonun Diğer Yararları

Kuruma, dışarıdan detaylı, tarafsız bir 

değerlendirme olanağı sağlar,

Kuruma gelecekle ilgili planlama olanağı 

sağlar,

Üst yönetime ve idarecilere önceliklerin 

saptanmasında yol gösterir,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Uluslararası derece ve diplomalar 

arasında uyum sağlar; 

– derece ve diplomaların kalitesini ve 

geçerliliğini karşılaştırmayı kolaylaştırır; 

– ulusal kültürel değerlerin transferini destekler,

Ulusal eğitim sistemiyle uluslararası 

sistem arasında yaşanabilecek uyum 

sorunlarını ortadan kaldırır,

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Yüksek öğretimin uluslararasılaşmasını ve 

kültürler arası işbirliği sağlar,

Yüksek öğretim kurumlarında mali 

yönetimin ve bütçe sürecinin 

iyileştirilmesine olanak sağlar

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Akreditasyonun Diğer Yararları

Kurum politikalarının belgelendirilmesini ve 

prosedürlerin geliştirilmesini teşvik eder,

Kurumda tutarlı ve kapsamlı uygulamalar 

yapılmasına yardım eder.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



YÜKSEK ÖĞRETİMDE 

AKREDİTASYON STANDARTLARI
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Yüksek Öğretimde 

Akreditasyon Standartları

Standartlar, akreditasyonun temelini 

oluştururlar.

Standartlar, oluşturulacak sistemin gereklerini 

ortaya koyar ve yüksek nitelikli eğitim 

programlarının geliştirilmesi için neler 

yapılması gerektiğini belirler.

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan ve Dr. Ufuk Gencel, “Yüksek Öğrenimde Akreditasyon” içinde: C. Can Aktan, 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.



Yüksek Öğretimde 

Akreditasyon Standartları



Yüksek Öğretimde 

Akreditasyon Standartları

Yüksek öğretim programlarının akredite 

edilmesi için tasarlanmış bir sistemde 

standartlar, bir yüksek öğretim programının 

kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar 

verilebilmesi için hangi öğelerin programda 

bulunması gerektiğini gösterirler.



Yüksek Öğretimde 

Akreditasyon Standartları
1. Öğrencilere Yönelik Standartlar

2. Eğitim ve Öğretimin Amaçlarına Yönelik 

Standartlar

3. Program Çıktıları ve Değerlendirmeye Yönelik 

Standartlar

4. Öğretim Kadrosunun Kalitesine Yönelik Standartlar

5. Alt yapıya Yönelik Standartlar

6. Kurumsal Destek ve Mali Kaynaklara Yönelik 

Standartlar

7. Program Kriteleri



TERMİNOLOJİ VE TANIMLAR

Prof. Dr. Levent Üstünes
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı



Terminoloji ve Tanımlar 

Meslek

Yetkinlik

Yeterlilik

İş Analizi

Meslek Standardı



Meslek 

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek 

için icra ettiği ve genellikle yoğun bir 

eğitim, çalışma, bilgi birikimi, seçilen 

mesleğe bağlı olarak yetenek geliştirmeyi 

gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda 

kişilerin kazandığı ünvanın adıdır.



Meslek 

Genellikle her meslek o mesleğin etik 

değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve 

diğer insanlar nezdinde tanınmasını 

sağlayan profesyonel kuruluşlara sahiptir.



Yetkinlik

Yetkinlik, belirli bir çalışma ortamında 

uygulanan ve yönetilen bilgi, beceri 

ve yapabilme bilgisidir.



Yetkinliğin Kapsamı

1. Bilişsel (kognitif) yetkinlik

2. İşlevsel yetkinlik (beceriler veya 

yapabilme bilgisi)

3. Kişisel yetkinlik

4. Etik yetkinlik



Yetkinliğin Kapsamı

1. Bilişsel (kognitif) yetkinlik: Teori ve kavramların 

kullanımının yanı sıra deneyim yoluyla kazanılan resmi 

olmayan bilgiyi kapsar.

2. İşlevsel yetkinlik (beceriler veya yapabilme bilgisi): 

Bir kimsenin belirli bir iş, öğrenme veya sosyal faaliyet 

alanında çalışırken yapabilmesi gereken şeylerdir.

3. Kişisel yetkinlik: Kişinin, kendi iç dünyasını, sahip 

olduğu dürtüleri ve elinde bulunan kaynakları yani 

kendini yönetmesidir.

4. Etik yetkinlik: Belli kişisel ve mesleki değerleri kapsar.



Yeterlilik

Yeterlilik, çalışanın mesleki veya 

profesyonel becerilerinin resmi ifadesidir.

Yeterlilikler ulusal veya sektörel düzeyde 

tanınırlar.



Yeterliliğin Özellikleri

1. Yeterlilik, bireyin öğrenmesinin belirli bir bilgi, 

beceri ve kapsamlı yetkinlik standardına 

ulaştığı yetkili bir makam tarafından 

belirlendiğinde kazanılır. 

2. Öğrenme çıktılarının standardı, bir 

değerlendirme süreci veya bir dersin başarıyla 

tamamlanması aracılığıyla doğrulanır. 



Yeterliliğin Özellikleri

3. Yeterliliğe yönelik öğrenme ve değerlendirme, 

çalışma programı ve/veya işyeri deneyimiyle 

gerçekleşebilir.

4. Yeterlilik, iş piyasasında ve ileri seviyeli eğitim 

ve öğretimde değerin resmi olarak tanınmasını 

sağlar. 



Yeterliliğin Özellikleri

5. Yeterlilik bir mesleğin uygulanması için yasal 

yetkilendirme şeklinde olabilir (ör. tıp, 

eczacılık, diş hekimliği)



İş

İş bir kimsenin faaliyetlerini oluşturan 

görevlerin toplamı olarak tanımlanır.



İş Analizi

İş analizi işin kendisinin incelenmesidir. 



İş Analizinin Amacı

İş analizi, işgörenler tarafından tek tek ya 

da toplu halde yerine getirilen işin ayrıntılı 

olarak incelenmesini amaçlar. 



İş AnalizininTanımı

İş analizi; bir işin kapsamı, insan kaynağı 

gereksinimi, içinde yer aldığı çevre ve 

koşullar hakkında bilgi toplamak ve bu 

bilgiyi analiz etmek üzere kullanılan 

sistematik bir yöntemdir.



İş Analizi

Bir iş analizi yapılırken öncelikle araştırılan konular: 

1. İşin adı,

2. İşin gerektirdiği etkinlikler,

3. Neden, ne zaman, nerede ve nasıl yapıldığı,

4. Üretilen mal ve hizmetlerin türü ve miktarı,

5. İşin yapılmasında kullanılan alet, makine, 

teçhizatların neler olduğu,

6. Kimler tarafından kontrol edildiği,



İş Analizi

7. Çalışma şartları (ısı, nem, kaza riski v.b.), 

8. İşin yapılmasında aranılan özellikler (fiziki güç, 

yetenek, eğitim durumu, tecrübe vb.),

9. İşin gerektirdiği yetki ve sorumlulukların sınırları

10. İşin işletmedeki konumu, 

11. İşletmede yapılan diğer işlerle bağlantısı.



Meslek Standardı

Meslek standardı, bir mesleğin 

gereklerinin kabul edilebilir standartlarda 

yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan 

asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları 

gösteren asgari normlardır.



Meslek Standardı

Meslek standardı iş analizine dayanır ve 

belirli bir meslek çerçevesinde icra 

edilecek iş faaliyetlerini tanımlar.



Meslek Standardı

Hazırlanma sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin 

katılımı esastır.

Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır.

Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre 

koruma gerekliliklerini içerir.

Ayrımcılık unsurları içermez.

Açık ve anlaşılır şekilde yazılır.



Meslek Standardı

Meslek standartları, başta çalışanlar, eğitimciler 

ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, 

bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için 

gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik 

belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda 

aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri 

hakkında fikir verir.



Meslek Standardı

Bir meslek standardı  genelde aşağıdaki hususları içerir:

1. Standardın hazırlandığı düzey için yaygın 

olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,

2. Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine 

getirmek için  kişinin yapması gereken görev 

ve işlemler,

3. Genel olarak kullanılan araç-gereç ve 

ekipmanlar,



Meslek Standardı

4. Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine 

getirebilmek için kişinin sahip olması gereken 

genel bilgi ve beceriler ile  tutum ve 

davranışlar,

5. Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut 

durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.



Meslek Standardına Neden 

Gereksinim Var?
1. İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam 

edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri 

ortaya koymak,

2. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki 

yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına  

müfredat hazırlama konusunda yardımcı olmak,

3. Kişilerin, sözkonusu mesleki yeterliliklerle 

donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, 

meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim 

hizmetlerine destek vermek,



Meslek Standardına Neden 

Gereksinim Var?

4. Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler 

kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını 

artırmak,

5. İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı 

olmak,

6. Ekonominin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli 

işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,



Meslek Standardına Neden 

Gereksinim Var?

7. Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir 

sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına 

yardımcı olmak,

8. Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik 

belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,

9. Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının 

yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve 

hizmet sunulmasına destek vermek.



Meslek Standardına Neden 

Gereksinim Var?

10. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü 

hareketliliğini artırmak,

11. Uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın 

geliştirilmesine katkıda bulunmak.



DÜNYADA MESLEK 

STANDARTLARI

Prof. Dr. Levent Üstünes
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı



Dünyada Meslek Standartları

Gelişmiş ülkelerde iş pratikleri ve modası 

geçmiş standartların özellikle modern 

meslekler sektöründeki yerini saptama 

yönündeki çalışmalara ağırlık 

verilmektedir.



Dünyada Meslek Standartları

Gelişmiş ülkelerde iş hareketliliği ve 

uluslararası  yatırımın desteklenmesi ve 

standartlardaki değişimin yönünün 

belirlenmesi  öncelikler arasındadır.



Dünyada Meslek Standartları

Ülkeler ve çeşitli kuruluşlar çağdaş meslek 

standartları oluşturabilmek için çeşitli 

mesleki sınıflama sistemleri 

geliştirmişlerdir. 



Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma 

Örgütü (International Labour Organization – ILO)

tarafından hazırlanan ve sürdürülen Uluslararası 

Standart Meslek Sınıflaması - ISCO-08 (International 

Standard Classification Of Occupations) Türkiye’de 

de kullanılmaktadır.



Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-

08), meslek bilgilerinin uluslararası 

karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde,  

meslek bilgilerini tanımlamak ve sunmak için 

zorunlu bir araçtır

ISCO-08, bir işi yapmak için gerekli olan beceri, 

uzmanlık ve seviyeyi dikkate alır.



ISCO-88, yapılan iş türüne göre dört tabakalı 

hiyerarşik bir yapıya sahiptir.

ISCO-88`e göre, bir meslek sınıflamasında 

sınıflandırılan esas nesneler işlerdir. 

İş, sınıflaması yapılan istatistiksel birimdir.

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 







Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



Tanım: Eczacılar

Kapsam: Eczacılar; tıbbi ürünleri depolar, 

muhafaza eder ve ilaç hazırlar, tıp doktorları ve 

diğer sağlık uzmanları tarafından yazılan 

reçetelere göre verilen ilaçların yan etkileri ve 

doğru kullanımı hakkında bilgi verirler. İnsan 

sağlığını en iyi hale getirmeye yönelik ilaçla 

tedavilerin araştırılmasına, test edilmesine, 

hazırlanmasına, reçetelenmesine ve 

izlenmesine katkı sağlarlar.

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Tıp doktorları ve diğer sağlık 

profesyonellerinin tıbbi ürünler için yazdığı 

reçeteleri almak, hastaların ilaç kullanım 

geçmişlerini kontrol etmek, ilaçları hazırlamadan 

önce uygun dozaj, uygulama yöntemleri ve ilaç 

uyumluluğunu sağlamak; 

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



(b) reçetedeki ilaçları vermek amacıyla sıvı 

ilaçlar, merhemler, tozlar, tabletler ve diğer 

ilaçları hazırlamak veya hazırlanışını ve 

etiketlenmesini denetlemek; 

(c) ilaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve 

kontrendikasyonları, yan etkileri, doz ve uygun 

ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere 

ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti 

vermek;

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



(d) bireysel hastaların ilaç tedavisinin kalite ve 

etkinliği ile belirli ilaç veya tedavilerin etkinliğini 

planlamak, gözlemlemek, incelemek ve 

değerlendirmek için diğer sağlık profesyonelleri 

ile işbirliği yapmak;

(e) yasal ve mesleki gereklilikleri yerine getirmek 

için reçete dosyalarını tutmak, uyuşturucular, 

zehirler ve bağımlılık yapan ilaçlar ile ilgili kayıt 

düzenlemek; 

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



(f) aşılar, serumlar ve diğer ilaçların 

bozulmasına karşı önlem almak ve depolamak;

(g) genel sağlık durumları ile ilgili olarak 

hastalara danışmanlık yapmak, reçetesiz ilaçlar 

ile teşhis ve tedavi yardımları sağlamak; 

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



(h) eczacılık teknisyenleri, intörnleri ve eczane 

yardımcı satış elemanlarının çalışmalarını 

denetlemek ve koordine etmek;

(i) eczacılık, kozmetik ve ilgili kimyasal ürünleri 

geliştirmek ve iyileştirmek için araştırmalar 

yürütmek;

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



(j) üretim teknikleri ve ilaç içerikleri hakkında 

kimyacılar, mühendisler ve diğer profesyoneller 

ile görüşmek;

(k) belirtilen standartlar ile ilgili olarak ilaçların 

kimlik bilgisini, saflık ve etkisini belirlemek için 

test ve analiz etmek;

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



(l) ilaç ürünlerinin etiketlerini hazırlamak, 

paketlemek ve tanıtımını yapmak;

(m) belirli ilaçlar ile ilgili bilgi ve riskleri 

belirlemek.

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

İlaç hazırlayan eczacı (Dispensing chemist)

Hastane eczacısı (Hospital pharmacist)

Endüstriyel eczacı (Industrial pharmacist)

Serbest eczacı (Retail pharmacist)

Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması - ISCO 08 



Uluslararası Eczacılık 

Federasyonu (FIP)

Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP), İyi Eczacılık 

Uygulamaları (GPP) Kılavuzu’nu 1993’te kabul 

etmiştir.

GPP Kılavuzunun hazırlanma amacı, ulusal 

eczacılık organizasyonları, hükümetler ve 

uluslararası eczacılık kuruluşlarına ülkelerin 

Ulusal İyi Eczacılık Uygulamaları 

Standartları‘nın hazırlanması çalışmalarında 

referans oluşturmaktır.



Uluslararası Eczacılık 

Federasyonu (FIP)

GPP dokümanın güncellenmiş bir sürümü 

1997’de WHO tarafından onaylanmış ve FIP 

konseyi tarafından kabul edilmiştir.



1997 tarihli GPP Kılavuzu aşağıdaki konularda 

Ulusal Eczacılık Standartları’nın belirlenmesini 

önerir:

1. Sağlığın geliştirilmesi,

2. İlaç ve tıbbi cihaz temini ve hasta 

özbakımının sağlanması,

3. Reçeteleme ve ilaç kullanımının eczacıların 

çalışmalarıya iyileştirilmesi.

Uluslararası Eczacılık 

Federasyonu (FIP)



FIP ve WHO, İyi Eczacılık Uygulamaları 

(GPP)'nin yeni sürümünü 2011 yılında 

"Joint FIP/WHO guidelines on good 

pharmacy practice: standards for 

quality of pharmacy services" başlığı ile 

güncellemiştir.

Uluslararası Eczacılık 

Federasyonu (FIP)



Uluslararası Eczacılık 

Federasyonu (FIP)



1. Eczacı tıbbi ürünleri hazırlar, tedarik eder, 

depolar, güvenliğini sağlar, dağıtımını yapar, 

hastaya uygular ve gerektiğinde imha eder.

2. Etkin ilaç tedavi yönetimi sağlar.

3. Mesleki performansı sürdürür ve geliştirir.

4. Sağlık sisteminin ve toplum sağlığının 

etkinliğinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

JOINT FIP/WHO GUIDELINES ON GOOD 

PHARMACY PRACTICE: STANDARDS FOR 

QUALITY OF PHARMACY SERVICES, 2011



Bazı ülkelerde ulusal eczacılık organizasyonları 

İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu (GPP)‘nu 

uyarlamak için önemli çabalar harcamış ve 

hükümetlerle işbirliği yaparak, konuya ilişkin 

spesifik düzenlemeler/yasalar geliştirmişlerdir. 

Uluslararası Eczacılık 

Federasyonu (FIP)



Birleşik Krallık (UK)

İlaçların Satış ve Tedarik Standartları ve 

Kılavuzu

Hasta Güvenliği Standartları ve Kılavuzu

Hasta Oluru Standartları ve Kılavuzu

İnternet Eczacılık Hizmetleri Standartları ve 

Kılavuzu

Yetkili Konumdaki Eczacı ve Eczane 

Teknisyenleri Mesleki Standartları



Birleşik Krallık (UK)



Birleşik Krallık (UK)



Birleşik Krallık (UK)



Birleşik Krallık (UK)



Kanada



Kanada



Kanada



ABD



ABD



ABD



ABD



Avustralya



Avustralya



Avustralya



Avustralya



Türkiye

Ülkemizde henüz Eczacılık Meslek Standartları 

hazırlanmamıştır.

Ancak, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Kanun'a uygun olarak yayımlanan 

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı 

tarafından 1999 yılında ulusal “İyi Eczacılık 

Uygulamaları Kılavuzu” yayımlanmıştır.



Türkiye



Türkiye



Ulusal İyi Eczacılık Uygulamaları 

Kılavuzu, büyük ölçüde FIP’in 1997 

yılında güncellediği İyi Eczacılık 

Uygulamaları Kılavuzu (GPP)’nun bir 

uyarlamasıdır.

Türkiye



Kılavuz, Türk Eczacıları Birliği (TEB)’in 

ısrar ve çabaları ile yayınlatılabilmiş, 

ancak uygulanması Sağlık Bakanlığı 

tarafından bugüne değin gözetilmemiştir.

Kılavuz, Sağlık Bakanlığı’nın resmi web 

sitesinde verilen Mevzuat içinde dahi yer 

almamaktadır.

Türkiye



Türkiye



Türkiye



TÜRKİYE’DE MESLEK 

STANDARTLARI

Prof. Dr. Levent Üstünes
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı



Türkiye’de Meslek Standartları

Ülkemizde mesleki eğitimle ilgili ana sorun 

eğitim programlarının eksikliği ve kalitesidir.

Eğitim hangi kalitede verilirse verilsin, iş 

piyasasının istediği nitelikleri taşımıyorsa kişinin 

istihdam edilme şansının artmadığı bilenen bir 

gerçektir.



Türkiye’de Meslek Standartları

Eğitim sistemiyle kişiye kazandırılan belge 

ya da diploma işverenlerce yeterince kabul 

görmüyorsa sistemin aksayan bir yönünün 

olduğunu kabul edip gerekli tedbirlerin 

alınması gerekmektedir.



Türkiye’de Meslek Standartları

Yakın geçmişe kadar Türkiye’de Ulusal 

Mesleki Yeterlikler Sistemi

bulunmamaktaydı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 21 

Eylül 2006 tarihinde kabul edilmiştir.



Türkiye’de Meslek Standartları

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (2006), “Ulusal ve 

uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve 

meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını 

belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, 

belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri 

yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve 

işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun

kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile 

ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların 

düzenlenmesini sağlamak” amacıyla çıkarılmıştır.



Türkiye’de Meslek Standartları

Yüksek öğrenim dahil tüm meslekleri kapsayan bu 

kanunun istisnaları, tabiplik, diş hekimliği, 

hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik

ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde 

öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla 

düzenlenmiş olan mesleklerdir. 

Eczacı Yardımcısı Meslek Standardı bu kanun 

kapsamındadır ve Meslek Standartları Komisyonu 

tarafından bu kanuna göre hazırlanmıştır.



Eczacı Yardımcısı Meslek 

Standardı



Eczacı Yardımcısı Meslek 

Standardı



Eczacı Yardımcısı Meslek 

Standardı



Eczacı Yardımcısı Meslek 

Standardı



Türkiye’de Meslek Standartları



Türkiye’de Meslek Standartları



TÜRKİYE’DE SAĞLIK MESLEK 

STANDARTLARI

Prof. Dr. Levent Üstünes
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları

Ülkemizde Sağlık Meslek Standartları’nın

belirlenmesi görevi Şubat 2006’da yürürlüğe 

giren 5450 Sayılı Kanuna göre Sağlık Eğitimi 

Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları

Bu kanun uyarınca Sağlık Eğitimi Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı  Sağlık Meslek 

Standartları Daire Başkanlığı, ilgili kuruluşlarla 

işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin 

standartlarını belirlemekle yükümlüydü. 



Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı

2010 – 2014



Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı

2010 – 2014
2.3.8. 2010-2014 yılları arasını kapsayan beş yıllık sağlık insangücü 

planını yapmak ve geliştirmek.

Hedefe Yönelik Stratejiler

Sağlık insan gücü ile ilgili durum analizi ve gerçekçi projeksiyonlar 

yapılacak ve farklı durum ve senaryolar da dikkate alınarak yapılan 

kısa, orta ve uzun vadeli planlar geliştirilecek, hekimlik, diş hekimliği, 

eczacılık, fizyoterapi uzmanlığı, diyetisyenlik, hemşirelik ve ebelik gibi 

mesleklerinin görev analizleri (görev tanımları) ile sağlık teknikeri, 

sağlık teknisyeni ve diğer sağlık mesleklerinin meslek standartları 

ulusal/uluslar arası mevzuata uygun olarak (Tıp Meslekleri 

Kanunu) yeniden düzenlenecektir.



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları
Karar Sayısı: KHK/663

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 

yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli 

ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 

11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve 

rehabilite edici sağlık hizmetlerini 

planlamak, teknik düzenleme yapmak, 

standartları belirlemek ve bu hizmetler 

ile sunucularını sınıflandırmak, bununla 

ilgili iş ve işlemleri yaptırmak.



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

f) Planlama ve standartlar oluşturulması 

için gerekli komisyonları kurmak.

k) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek.



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

o) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık 

mesleklerinin standartlarını belirlemek, 

eğitim müfredatlarının kanıta dayalı 

olarak güncellenmesini ve 

geliştirilmesini sağlamak, sağlık meslek 

mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili 

işleri yapmak veya yaptırmak.





Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları



Türkiye’de Sağlık Meslek 

Standartları



ECZACILIKTA 

YETERLİLİK ve MESLEK 

UYGULAMA STANDARTLARI

Prof. Dr. Levent Üstünes
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı



Eczacılık Yeterlilik Standartları



Eczacılık Yeterlilik Standartları

Eczacılık yeterlilik standartları, birey 

tarafından edinilen bilgi (üniversite aracılığıyla 

kazanılan) ve deneyimle (sonraki mesleki 

uygulamalar aracılığıyla edinilen) kazanılan ve 

bir bütün halinde kişinin eczacı olarak mesleğini 

etkin bir şekilde icra etmesini sağlayan beceri, 

tutum ve diğer nitelikleri (değerler ve inançlar 

dâhil) tanımlar. 



Eczacılık Meslek Uygulama 

Standartları

Eczacılık Meslek Uygulama Standartları ise 

mesleğin icrasında belirli bir uyum ve birliktelik 

düzeyine erişebilmek için eczacılar 

tarafından kullanılan sistemler, yöntemler ve 

bilgiyle ilişkilidir. 



Eczacılık Meslek Uygulama 

Standartları

Eczacılık Meslek Uygulama Standartları, 

eczacılara kalite göstergelerine karşı kendi 

meslek uygulamalarını dikkatli bir şekilde 

ölçme ve değerlendirme olanağı sağlar. 



Eczacılık Meslek Uygulama 

Standartları

Özet olarak, meslek uygulama standartları o 

mesleğin üyelerine, sundukları mesleki 

hizmetlerin kalitesini geliştirebilmeleri için bir 

kalite öz denetim değerlendirme aracı olarak 

hizmet eder.



Yeterlilik Standartları ile Uygulama 

Standartları Arasındaki İlişki

Eczacılık Yeterlilik Standartları İle Eczacılık 

Meslek Uygulama Standartları arasındaki fark, 

eczacılığın bir dizi standartlara (meslek 

uygulama standartları) göre icra edilmesi ve 

bunun belirli bir mesleki niteliğe erişmiş 

olanlarca (yeterlilik) yapılmasından söz 

edildiğinde kolaylıkla anlaşılabilir.



Yeterlilik Standartları Çerçevesi

1. Yeterlilik Standartlarının Belirlenmesinde Etkili 

Olan Temel Kaynaklar

2. Eczacılık Öğretim Programı

3. Zorunlu Bilgi, Beceri ve Nitelikler

a. Matematik becerisi

b. Hesaplama becerisi

c. İletişim becerisi

d. Bilgi okuryazarlığı becerisi



Yeterlilik Standartları Çerçevesi

Miller GE. The assessment of clinical skills/ competence/ performance. Acad Med (Supp) 1990; 65:S63-7.

Yeterlilik Modeli

Klinik beceriler, yeterlilik ve 

performansın değerlendirilimesi



Yeterlilik Standartları Çerçevesi

4. Yeterliliklere Esas Oluşturan Meslek Pratiği

a. Performansın ölçülmesi

b. İleri meslek pratiğinin tanımlanması

c. İleri meslek pratiğinin tanınması

d. İleri meslek pratiği ve uzmanlaşma

e. Meslek pratiğinin kapsamı

f. Meslek pratiği profilinin oluşturulması



Uzmanlaşma



Uzmanlaşma



5. Meslek Yaşamında Yeterlilik Standartları

Yeterlilik Standartları Çerçevesi



Yeterlilik Standartları Çerçevesi

6. Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması

a. İlk tescil (initial registration) ve tescilin restorasyonu 

(restoration of registration)

b. Stajyer eğitimi

c. Tescil yenileme (re-registration)

d. Çalışılmayan dönemlerde tescil durdurma

e. Belirli hizmetlerin verilebilmesi için akreditasyon

f. İşverenler

g. Sürekli mesleki gelişim



Yeterlilik Standartlarının 

Uygulama Alanları



Yeterlilik Standartlarının Yapısı

Yeterlilik Standartları mesleki çalışma 

alanlarına veya mesleki sorumlulukla ilgili 

etkinlik alanlarına göre gruplanmıştır.

Her yeterlilik standardı belli bir mesleki etkinliği 

tanımlamaktadır. 

Standartlar genellikle pratik bir şekilde 

gösterilemeyecek veya değerlendirilemeyecek 

kadar geniş olduklarından ayrıca elementlere 

(ögelere) ayrılmışlardır.









Eczacılık Yeterlilik Standartları



Eczacılık Yeterlilik Standartları



Eczacılık Yeterlilik Standartları







Eczacılık Yeterlilik Standartları



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları

Bir eczacının temel sorumluluğu ilaçların 

güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasını ve 

farmasötik bakım sağlayarak hastalar için 

olabilecek en iyi sağlık sonuçlarını güvence 

altına almaktır. 



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları

Eczacılık meslek pratiği (uygulaması) doğrudan 

klinik bakımı veya tüketicilerle klinik dışı ilişkileri; 

kamu idaresinde, yönetimde, eğitim ve araştırma 

alanında çalışmayı ya da danışma, 

ruhsatlandırma veya politika geliştirme 

görevlerini kapsayabilir.



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları

Mesleki Uygulama Standartları, çalıştıkları 

yerden bağımsız olarak mesleklerini icra 

etmekte olan tüm eczacıların uymaları gereken 

standartlardır. 



Terminoloji: Tüketici (!)

Eczacılık hizmetlerinden yararlanan veya bu 

hizmetlerden yararlanma potansiyeli olan herhangi bir 

kimse tüketici olarak tanımlanır.

Bu, hasta, hastanın bakımından sorumlu olan biri, bir 

temsilci veya eczacılık hizmetini alan kişiye ilaçlarını 

alırken ve/veya bir tedavi cihazını kullanırken yardımcı 

olacak olan bir başkası olabilir.

Zaman zaman diğer sağlık hizmet sunucuları (örneğin tıp 

doktorları ve hemşirler) de eczacılık hizmetlerinin 

kullanıcısı pozisyonunda olabilirler.



Terminoloji: İlaç Yönetimi



Terminoloji: Kaliteli İlaç Kullanımı



Eczacılık Pratiğini 

Destekleyen Belgeler



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları

Meslek Uygulama standartlarında yer alan 

standartlar özellikle eczacılara yönelik olarak 

hazırlanmıştır ve hem tüketiciler hem de 

meslekteki  görevdeşler tarafından onaylanan 

hizmet düzeyinin ana hatlarını belirler. 



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları

Tüketicilerin eczacılık hizmetlerinden güvenli ve 

etkin bir şekilde yararlanmalarını garantilemek 

için, eczacıların mesleklerini bu standartları 

karşılayacak şekilde icra etmeleri teşvik 

edilmelidir.



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları



Eczacılık Meslek 

Uygulama Standartları



Eczacılık Meslek Uygulama 

Standartlarının Yapısı

Standart: Belli bir hizmetin istenen performans 

düzeyinde veya istenen sonuçlarla sunulması 

için gereken özellikleri tanımlar.

Kapsam: Sunulan bir mesleki hizmetin 

tanımlarını verir ve içeriğini açıklar. Ayrıca, diğer 

standartlar geçerliyse veya geçerli olduğunda 

uygun göndermelerde (çapraz referanslar) 

bulunur.



Eczacılık Meslek Uygulama 

Standartlarının Yapısı

Notlar: İlgili standartla ilgili ek arka plan bilgisi 

sunar. 

Kriterler (Değerlendirme Ölçütleri): Bir standart, 

indikatör niteliğindeki kriterlere bölünmüştür. 

Gösterge niteliğindeki bu indikatörler  

gözlemlenebilir sonuçlar veya davranışlar 

vasıtasıyla usta bir eczacının yapması gerekenleri 

kapsamlı bir şekilde ifade eder.



Eczacılık Meslek Uygulama 

Standartlarının Yapısı

İndikatörler (Göstergeler): Her kriter eczacının 

pratikte ilgili kriteri sağladığını gösteren veya 

sağladığına ilişkin ölçülebilir kanıt oluşturan bir dizi 

etkinlik veya görevleri tanımlayan elementlere 

(ögelere) bölünmüştür.











İlgi, dikkat ve sabrınız için 

teşekkürler…

10 Nisan 2012 

2. Ulusal Eczacılık Akreditasyon Kurulu (ECZAK) Toplantısı
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